
O mundo digital exige
líderes, não chefes
"Os principais instrumentos do mundo digital são os "servidores de carbono"; isto é,
nós humanos. E quando os lideres não comandam as tropas na frente de batalha,
são meros chefes. E o mundo não é compatível com chefes", refere José Tribolet.

José Tribolet lembra que os principais instrumentos do mundo digital são os humanos.
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X" X" A maior resistên-
wW Í^L cia à concepção/—^k e execução dos

-X. M processos de

transformação digital reside nas li-

deranças executivas de topo", diz
José Tribolet, professor catedráti-
co do Instituto Superior Técnico e

presidente da comissão executiva

do INESC. Refere-se nomeada-
mente às lideranças que "resistem

culturalmente a esta dinâmica, não

têm vivências reais e operacionais
do que é estar e trabalhar numa or-

ganização digital, e que pensam que
com bons consultores, que trazem
excelente práticas nesta matéria,

conseguirão transformar as suas

empresas sem se transformarem a

eles próprios".
Baseado na sua experiência de

20 anos, como investigador e pro-
fessor, José Tribolet considera que
"os principais instrumentos do

mundo digital são os servidores de

carbono"; isto é, nós humanos. E
quando os líderes não comandam

as tropas na frente de batalha, são

meros chefes. E o mundo não é

compatível com chefes!", sublinha

com ênfase.

Por isso, o professor do Técnico

propõe que nas próximas edições
do Portugal Digital Awards se devia

criar a categoria de "Best Digital
Transformation Executive Lea-

ders".Nasuaopiniãooseureconhe-
cimento e exemplo seriam inspira-
dores e acelerariam "a transforma-

ção mental dos nossos dirigentes or-

ganizacionais". Destaca, neste par-
ticular, os dirigentes da administra-

ção pública central e local, os diri-

gentes governamentais e da Assem-

bleia da Republica, "a maioria dos

quais precisa mesmo de ser trans
formados digitalmente, salvo nota
veis e exemplares excepções", con-

clui.

Digitalização massiva

Na sua análise a transformação di-

gital das organizações em Portugal,

sejam empresas ou outras institui-

ções e organizações, encontra-se em
estados muito diferenciados, depen-
dendo da suamaturidade, nas diver-

sas dimensões relevantes para esta

profunda transformação em curso.

José Tribolet observa que gran-
de maioria das empresas está nas fa-

ses iniciais da "digitalização massi-

va", "sendo que, por falta de enqua-
dramento metodológico e de prepa-

ração dos seus corpos dirigentes,
não envolve à partida uma concep-

ção estratégica holística e uma tác-
tica de transformação progressiva e

integrada que envolva mais do que

tecnologias e processos digitais, a ca-

pacitação profunda e o envolvimen-

to motivado dos seus colaborado-
res".

Este estado das coisas implica
que a produção de resultados finais

serão muito inferiores aos que po-
deriam ser alcançados se a transfor-

mação digital envolvesse as compo-
nentes adequadas, fosse progressi-

va, tivesse instrumentos de Gover-

nação claros e com poder real, e pro-
curasse explicitar os benefícios es-

perados, medisse progressivamen-
te os resultados, adaptasse dinami-
camente as fases da transformação
à capacidade real da organização as

executar bem. Em resumo, "fosse

um Processo de Transformação en-

volvente, aprendente, humilde e

persistente".
As boas notícias para José Tri-

bolet são a existência de muitos
bons exemplos de processos de

transformação em curso, em todos

os sectores empresariais, em peque-

nas, médias e grandes empresas, e,

até, na administração pública. ¦

Quando os líderes
não comandam as

tropas na frente de
batalha, são meros
chefes. E o mundo
não é compatível
com chefes.
JOSÉ TRIBOLET
Professor catedrático do

Instituto Superior Técnico

A surpresa
na qualidade
das start-ups
Para José Tribolet a iniciativa Portugal

Digital Awards tem sido "um instrumen-

to de aprendizagem colectiva, de captu-

ra e disseminação de conhecimento e de

boas práticas extremamente valioso

para Portugal".

Duas coisas o surpreenderam nesta edi-

ção. Por um lado, "o crescente impacto

que algumas iniciativas estão a ter na

transformação das suas organizações e

na sua qualificação diferenciada nas

prestações dos serviços que oferecem

ao mercado". Em segundo lugar a qua-
lidade das candidaturas de start-ups à

categoria "Best Digital Idea". Considera

que é um conjunto notável de propostas

de valor baseadas no digital. Afirma que,

como membro do júri, "a simples análi-

se permitiu-me tomar conhecimento dos

seus conteúdos e maturidade que difi-

cilmente poderia adquirir sem grande

investimento pessoal de pesquisa". Na

sua opinião, "este contributo do Portu-

gal Digital Awards ir-se-á revelar cada

vez mais relevante no futuro, quer para

os empreendedores, quer para os poten-

ciais clientes destas novas ofertas.

A maioria das empresas
está nas fases iniciais
da digitalização
massiva, sendo que
não envolve à partida
uma concepção
estratégica holística.
JOSÉ TRIBOLET

Professor catedrático do

Instituto Superior Técnico


